
,,Канаш“ хаҫат ҫумӗнъе-хухаФ."

Теккапӗрӗн 18-мӗшӗ, 1926 ҫ. 2 -1иӗш ҫул тухат.

Т у х а т м ӑ ш  кӑшӑлӗ.

С*̂ м вйрманта-сиыӗо йумав, 
Иукан ҫивдв ыдтӑн сӑвдӑр,

Кунӗн ҫӗрӗв сӑндӑр тӑрӑх 
Кушак аҫи ҫаврӑна¥.

(ПУШ КИНРАН).
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Иоан пӗлӗт ҫине ҫӗкленни.
Ну, йулташсем, впӗ оире пӗр исто- 

ри каласа пармс, ав®ах есӗр а  ан ку- 
лӑр1 Малтанах калатӑв, вӑд есторийе 
епӗ хамӑв кукша пуҫран шухӑшдаса 
кӑдарыан. Ӑна шухӑшдаса кӑдарыа 
ватӑдвӑ пуҫ ыиыв оудтарас ҫук ыа- 
нӑв. Ӑяа м*на п?р йулгаш каласа 
па®ӗ. Леш, хӑрушӑ хушаыатли—Арӑс- 
лавӑв текенви.

И'!Тори вӑл Иоан ҫинден.
Иоан вӑд, деш, йяванЕӗлв ҫарзкав- 

ни мар. Урӑххи. Т рбсоиае каласан, 
Сурӑи ®вркӳ вулӑ01ич®и Вӑрианкао- 
Сурймсем. Ҫӳҫбсем увӑн пӑрҫа капанӗ 
пек ҫатралавса ларвӑ, сухадӗоеы ху- 
ра, мӑк пек Ҫав мӑв оухаллӑ хура 
ҫын пӗр маЙ1Х йал хушшив®0 тӑн- 
лантара?, нумай аусӑллӑ уй Ҫ0н®ен 
иар, леш, пох ослов ҫырнӑ йевавкбли 
ҫирдев. Тем те кала¥ вара вӑд унта.

Укӗнӗр, тет. Аигтихрнса аоӑва¥, 
Укӗамеоен сире атге каҫармӗ, тет. 
Кам мав хыҫҫӑн пыра¥, вӑл вихӑҫав 
та  вилес ҫук, тет. Акӑ ҫурҫӗртв кӗрӳ 
килет, тег. Е а  аттене каласая, ҫак 
урамра выртса ҫӳрекен ®улоен®ен те 
ҫӑ&ӑр тума пултаратӑп, тет. Ҫаалах 
каяа¥, ®улган ҫӑкӑр тума пудтаратӑп, 
тет.

Иртвӗ мӑнкунта вӑд... Иоан атте 
калатле, ами^ ами^ калатӑп сире, 
ҫак ыӑнкунта пулвӑ ӗҫ ®ӑн пулнӑ ӗҫ 
вӑд.

Ҫав Иоан, ҫӗр ҫин®в пурӑнма йӑ- 
вӑрриве вура, иртнӗ мӑнкун кун турӑ 
патне кайыа шухӑш тытнӑ. Шур йӗы 
тӑ  ӑнвӑ. шур кӗпе, шур шупӑр... 
Ури айве пяр сароа хӑиарса кӑйвӑ 
сарай ҫвве. Пӗтӗг ҫннелле пӑхса:

—  Ӗй, а ггеи, тет, аӗлӗт ҫине улӑх- 
ма йура¥ пулсан, есӗ мана илӗн®ӗ, 
ан®ах епӗ тӑвас теяӗ пек мар, есӗ 
тӑвас тенӗ пек пултӑр, тет.

Аллисеве пуп пек ҫӳледлв ҫӗклевӗ. 
Кӑвак тӳаере ӗнв тирӗ пыоӑккӗш пӗ- 
лӗтсем вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Ҫав ҫывӑхрахри 
вӗдекен пӗлӗт татӑвӗ ҫине вӗҫесшӗн 
пулвӑ ыӗн вӑл. Вӗҫмвхяенет. Сикое 
те пӑх»¥. Авӑтас умӗн автан хӑй ҫу- 
на®6севе сароа йавӑ пек, аллиоене 
сарса йавӑ. Кӑш гах вӗҫет темеллв. 
П ӗ|ӗм  вӑйне иухсах сиксе пӑха¥. Ни- 
йепяе те вӗдеймест. Уатан аллвсевв 
сулдӗ Т8, пуҫне усса ҫав аир гӑрӑх»х 
авса Еайрӗ те ыӗскӗн сарай ҫив®ен.

йбтем ҫиве дуаса пырса, кадлех, са- 
рай ҫинда пек алӑсене ҫӗклвов пигӗ 
хытӑ кӗя туиа тааратрӗ. Сӑхоӑхоав- 
сӑхсӑхсзн йӑлг-йӑлт ҫӳлехле оиксе вӑ- 
ха¥. Еумай§ев сиксе асапдавдӗ. Ан- 
дах ,те тур^и рӑт вӑхӑгра ҫӳлте пул- 
маз, вии ыайпа та вӗҫеймерӗ. Ҫав вӑ- 
хӑгра темӗсквр шалгӑргаггарниве ил- 
тет. Ку турӑ анкӗлӗ ыава пулӑшма 
.килет пул?ха тесе, сасӑ й<нвлле пӑ- 
ха¥ те, йероалан вӗҫсв оыаиве курах 
кайа¥. Ай, тур тур... Ку усая вӗҫетиҫ!.. 
Ҫӑтӑлти-ҫӑтӑлги вӗҫтере падӗ хайхн 
Иоан килелле.

Хӗвел каҫхи апат тӗлне ҫигоесоӗн 
ҫав кувах каляех Иоаа вӗҫео шухӑо!- 
па пӳрг тӑрриве хӑлароа кайнӑ, Кал- 
лех сивов асапданнӑ Нуыайрах асав- 
ланвӑ пулсав вӗҫвӗ те пулӗ®и тен те, 
ан®ах аускил ҫынви ®ӑрмантарвӑҫкв 
ӑна. Вӑл аоаплавнине курсан вӑл ӑна 
пулӑшао тесе кӑшкӑра павӑ, ухыах!

— Сик хытӑрах, вӗҫетӗн! твнӗ.
Хой Иоаа саоӑ илтсвв, пнрсевв хӑ-

пӑл-хааӑл иуҫтара¥ те, пӳрт тӳпин§вн 
вӑр вар кайалла аииа тытӑак¥. Инкек 
ҫиве инкек теаӗ пек, Иоан аттев таса 
ури шӑва¥ »на¥. .1еп персе ана¥ упа 
пек ҫӗр ҫиве

Латнӑ пыл®1кӗ ҫемҫе, тӳшвк пек, 
ахалӗн...

Мавӑн палланӑ Арӑолан йулташ, 
каласа ҫак тӗле ҫнтсен ®арӑа®6 те 
пиртен ыйгу ыйтрӗ:

— Ну-кӑ, йулташсем, мӗн пулвӑ 
тетӗр есӗр ҫакӑн хыҫҫӑн Иоан атгепе, 
терӗ.

Уя ®ухне, паллах ӗвтӗ, пӗри, хуй- 
хӑллӑрах дараканви,Иоан атте виднӗ 
пу:ь, терӗ. Теари, Ҫӗркомиссариа!ӗа®в 
ко^ухра аурӑнаканьи, Иоав аттв парт- 
твйе ҫырӑвнӑ пу:ь, терӗ. Елӗ: Иоан
аттв турра ӗненмв пӑрахоз турра 
ӗвевменнисен сойуове кӗвӗ пу.§ тврӗм. 
Ав®ах .. Аада пулнан ИЕкен. Нихӑш 
калави те тӗрӗс пулнав. Иоан атте 
теаӗр ернеренех ҫӳреквн вулнӑ та, 
ҫынсенв калдех:

Укӗнӗр, сирӗн ҫине ҫветтуй сывлӑш 
йарса хӑватлангарал, тесе вӗрентме 
пуҫланӑ, твт.

Тем!. Ҫввттуй сывлӑш хӑвадӗае 
хӑватланаоси оулмӗ вӑл, ҫутти хав»- 
дӗае хӑватданни ҫивдоа каланинвидт- 
нӗ®®ӗ. 0ӐВАН-М У1И.
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К Е Т Е Ҫ Ҫ Ӗ
Ш упашкара (Шуп. у.) хресденсем воӑгаӗрбв 

7-и6т6нде Коспирт лавки патне пят нунайӑн дерет 
тӑрса кчйна. Пурте вбс м пр ҫнӑк й ^дйпе врех 
путыхкине 50 пуса параҫҫб, т/нӗ суй* хыпара 
и и н е  пухнӑ мӗн. (^Е^ЬЕК).

Йӑван: Макҫӑм, есӗ ыгла та малта тӑранҫге. Есӗ хӑҫан киягӗн?
Макҫӑм: Еаб ӗнерех килсе выртрӑи та, хадӗ талӑк ытла яииӗа те ҫимен, 

хуаахӗ ҫапах уҫӑлиао¥.
Йӑван. Е ӗ ®0рвте тӑроан та мана ерехӗ ҫитес ҫук, кунта пиБхесвмпе 

кизвисем те пур, епӗ сана шуш&ӑ илое килсе ҫатерӗа, вара есӗ 
ыана укҫа парсан аӗр витрв илсе парӑни?

Меш^йенсен килӗн^йисӑ- Ҫамрӑкланмаллп май.
махсем.

Упӑшна— Кашви килӗрех кирлӗ пу- 
лакан йапала, сӑвакан ӗвв най- 
лӑскер.

Арӑм— Мотнӑй тумтирсене ҫакмалли 
ҫекдӗ.

А§и— Хӗрарӑма тӑрантаракан ик 
ураллӑ, ирсӗр йапала.

Атте— Вилӗ тӑприн®ен ылтӑн тӑпри 
туса ааракан «у®онӑ8».

Анве—  Мӑшӑрланнӑ ҫынгев®ен пӗ- 
ри йуратнӑ сысва. Нихӑҫан та 
вӑл нӑриклатмасӑр ҫӳремест.

Прислукӑ-—Ҫил килсен тапса ирт- 
мв1ли кушак.

Пукан —Ҫынна аеӑнса кӗҫтехен ®ӗл- 
хеве хыҫса лармалли вырӑв.

Тӗкӗр—Искуствӑва вӗревмелли сту- 
ти, йе, тепӗр май ӑ  каласан, хӗ- 
рарӑм йатне илтнӗ етеасен йу- 
развӑ турӑшӗ.

Ухват—Ӳсӗр уоӑшкана ӑо вӗревт- 
мелли хчтӗр. Кӗнеке майлӑскер.

Хаҫат— Шлепвесем ®ӑркзма ыака- 
ҫӑврл ук асӑр павӑ йапала.

Савӑт сапа— Мӑшӑрланвӑ ҫынсен пӗр 
пӗрин пуҫӗнден пенелли йаоала.

Ҫак вӑхӑтра вӗрвннӗ ҫыноем ҫынсе- 
ве ҫанрӑклатыалли найовм шыраса 
тупнӑ. Ан®ах вӗ е« вӑд майоеае шн- 
раса ахалех пуҫӗсене влтса дараӑ. 
Ха.§ йадсрн®е урӑх тӗсдӗ ҫаирӑ-.ллт- 
малш мийсем тупаӑ. Ку вӗрвннӗ ҫын- 
сем шухӑатласа Еӑларвив§вн нумай 
ҫӑиӑл.

Акӑ Вӑта-пуҫӗе®и (Ҫӗн Мзми вул.) 
майра у®иглб 1899 мӗш ҫулга ҫурая- 
нӑ. Ха.§ 27 ҫула каВвӑ. Ав®ах вӑл 
ха:ь Ҫӗнӗ майпа 5 ҫул ҫамрӑхданса 
кайвӑ.

— Мӗвле-ши, манӑн та ҫамрӑкла- 
вап®ӗ, т<йӗр есӗр тата.

Мӗн м?вли пултӑр. 1899 ҫула ху- 
ратса 1904 ҫулта ҫуралвӑ тесе ҫырса 
лартвӑ та 5 ҫула ҫамрӑкланса кайнӑ. 
Вулӗҫтӑвюмри м етрииӑ вӗнекпсем; 
0§ка Кошакяова 1899 мӗш ҫуята ҫу- 
ралнӑ, теҫҫӗ. Ав®ах унӑн аляявди 
товкумӗнтсем: 0®ка К>лааккова 1904- 
мӗш ҫулта ҫуразвӑ теҫ,ӗ.

Вӑт, пыр та калаҫ. Хӑшӗ. суйвиве 
нимӗн те пӗлмрдде мар. Прокураттурӑ 
вӗлет пули ан®ах.

II. П А1УРА.
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Тӑрпа Вйтӗр вӗҫтереҫҫӗ.
Ҫак йулашки вӑхӑтра халӑх ®вЙ0Бе 

тухса кайрӗ, Етемсеа— тӗрлӗ авсатран 
иуймалла майсем шухӑшлз шухӑшла 
Еӑлараҫҫӗ. Пур те хархам хӑйвӗн 
андах тӑрӑшахан пулса хайрӗҫ. Те 
вӑл пурнӑҫа ӑнланайиавнин®8н килет, 
те ытдашБИ ӑнланниЕ®ен, дейелӗхрен 
кнлет. Евӗ хам ухмах ӑсӑмпа ӑнлан- 
маннивден ыар, ®ейелӗхренех видег 
пу;§. хетӗп, ®ейе ҫынсбм нумайдавса 
кайрӗҫ.

—  Камсем-ха вӗсем ®ейе ҫынсем? 
тейӗр есӗр.

—  1ейе ҫынсем вӗсем— халӑх пур- 
лӑхве тӑрпа внтӗр вӗҫтерехенсем.

Акӑ Тӗмер .вулӗҫтӑвкомӗ (Ҫӗроӳ у.)

Ҫӗнӗ ҫултан мӗн пулӗ.
Ҫӗаб ҫултап пуҫласа Суту- 

нлу К<,миосариат,6 нбҫбн еоп- 
ператтпвсвве тавзр  хакӗсено 
мбызв йунетссси ҫинден ин- 
струвси пара{'. В ара тавар 
хакӗсене устереБенсем пулиӗҫ. 
(Мокейӗв й . токладӗнден).

ша-—  Пустав тавраш пур ®ухне 
лаварлӑх вл1 Мӗн ҫӗтӗк ҫатӑк тӑхӑвса 
ҫӳретӗн?

—  Ан вжскат. Ҫӗнӗ ҫул килтӗрха. 
Сутуилӳ Комнссари»®ӗ сулы» сиев вӗ- 
рентоен тин туйанатӑп. УРААМАХ.

претҫетаттРдӗ пулнӑ Автрей Павӑл® 
Раҫина идер-ха. Вӑл ®“йе мар, гетрв 
есӗр? Ҫук, вЗл ®рйв.. 1  йе ау»мас&с- 
сӑн ӑҫтан ха вӑд Ҫӗв-п йлн кассив®в 
й/х. кивҫен пара&ан йулташтАх укҫи- 
нв 500 тенкӗ 1 ар*н®®>-н хӑй кеойине 
®икм0 пӗлтӗр?.. Ну, калӑр тата, мӗв 
®ӗнмест.^р?..

А»а, калуш ҫине лартӑрв?.. Ҫавла 
ҫав вӑл ® йв ӗнтӗ. Ҫавӑваа вӑл йул- 
ташлӑх правлена длевӗ.

Ав®ах ®ей0 ҫыв вӑл ҫеҫ мар.
—  Каы пур татӑ?
—  Ара Ҫта пуйан касри АлякҪ' а 

Микула8®ӑ йулгашлӑх правтени кас- 
ва®§еаӗ ®артаклӑ ҫурт туса лартрӗ, 
вӑл та ®0йе мар-и? Вӑл й/х кввҫен 
паракан йулташлӑхӗн укҫиве тӑрпа 
ватӗр вӗҫ ер®ӗ ҫке. Пӗр тӑвар н.'М0 
кайсах 2<2 т 45 п. укҫа вӗҫтер®ӗ. 
Азла тӑк вӑл—®-йв ҫын.

Тата нумай вӗсем «®рйв» халӑх 
пурлӑхве тӑрпа вит?р каларса й*ра- 
кавсем. Акӑ 1ук-ҫыриа йалӗнди 'Ӳ‘.§?ҫ 
Ваҫлейне и>ерха. Вӑл та хӑйсвв 1аа- 
не Ҫӗн Пуйан касгця®а кивҫен пара- 
кан йулташлӑхӗн огеленине уҫса оге- 
денайӗоех тӑрпа вигӗр в«ҫтерое йадӗ.

Тата ҫӑл иуҫӗа®и (Тӑвай в.) Ш.сн- 
дас Ҫӳпвв халӑх анисере вӑрласа ак- 
са тӑра¥. Ҫын внисеБе ®ӗрсе касса 
илет. Вьыьӑхӗпене ҫын тыр-пулли ҫвн- 
■Ҫ9 ишгерое ҫӳрегет. Вӑл ®“йе мар-и?

А тата ҫзв йалсечех Стровер Пув- 
лушки арӑмӗпе ӗҫме кайсан та вӑрӑ 
туса ҫӳрет. Вял та ®ейв мар и?

Вӑл ®йнахах та пвтех ®ейе мар. 
Унпа хам та ки^ӗшме пултаратӑп. 
М?ншӗн тесессӗв ӑна хад вумай сул- 
мас¥ Му®ара ӗҫме кайсан пӗр тӳк 
хӗрлӗ тавар вӑрланӑшӑн тыто» тӑряа- 
нӑ. Ыгтисене есӗ „®ийех“ тетӗп ӗнгӗ. 
Пурте вӗоем хаяӑх пурлӑхне тӑрза 
витӗр вӗҫтерсе—хӑйсен хуҫайствнсене 
йусаҫҫӗ. А есӗр:

— 1ейв ҫыэсем ҫук,—тесшӗаддӑ 
нул,-ха?

Ех, ҫавна та ‘ пӗлместӗр. Темӗн ®ух- 
дех вӗгем. Сирӗн йалт» та пулР-хь?

Пулмасӑр, темӗн ®ухлвх вӗсем. Пур- 
Н8 те вӗсене падкв-па®*ипе ҫыхоа 
Атӑд шывӗае йухтарга пӗтермелле. 
Вара хаяӑх пурлӑхӗ тӑрпа вигӗр вӗҫ- 
мв тнэ дарӑнӗ. Ӑв» тума оирв „Каа- 
кӑа“ аулӑшӗ. И. ПА^УРА.
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Орш рнипе сӑмакун ху- 
тӑштарни.

Ех, савӑнвӑ йултатсем, Мӗн кур- 
марӑм пу;ь ецӗ, 2 мбш Ирҫеҫыаии, ну- 
майах пулмас¥ пРр кун каҫ пулсжв! 
Хӗвел ан®ӗ каҫ сул®ӗ, епӗ уйрая 
ҫуртрн кРлги турттароа киле пытӑм, 
манӑн на®ар кӗсре кувӗпех ӗҫленӗскер, 
ҫийесшӗн хыпагана¥. Еаӗ ӑна васкаоах 
уйалд* 4айса йара> тесэ, углавтӑм та, 
тухоа кайрӑм. Тнтгӗм кчҫа ҫӑлгӑрсем 
славв£Йех ҫутата.ҫӗ. Тӳг&ек урамве 
ҫитр м, кӗгрене худлен утгаратӑа, темӗ- 
мӗилв ассате авӑтвӑ пек саеӑ илтӗвме 
ауҫларӗ. Мӗвле капла, уйар, ҫӑлтӑрлӑ 
каҫ, асатте авӑта¥ тесе, шухӑшдатӑп. 
Хӗветӗр Лувккн тӗлне ҫитрӗм тв, унӑн 
аӳргӗв^в ҫавра ҫиа пек ҫавтрааҫҫӗ. 
Пӳр§ӗ ҫӗгренсе анҫах лара¥. Епӗ ух- 
мах пгҫ, ^ӑгайьарӑм ®ӳ{.е®ерен пыроа 
пӑхрӑм. Ах, турӑ, хырӑм айӗ пзурӑ, 
ҫӑвара кареа тӗлӗвсех йатӑм. Сӗгел 
хушшивде Евака/сем пек, хӗрарӑмсем 
лараҫҫӗ. Сӗтед ҫив®е пӗр ®втвӗрт оӑ- 
маяун, теаӗр пу 1ылкӑ о§и г®ӗни лара¥, 
сак ҫив®е пуш кӗдеь®егем лараҫҫӗ, 
вӗсене типӗтвӗ пулас. Пурте хытӑ 
ӗооӗр.

Пкӗ арҫын таш,1аҫ;ӗ, пӗ?и килхуҫи 
Хӗветӗр Луккивӗ алӑ ҫупса ҫапла ка- 
яаса сикет: у¥¥а у¥та. у¥¥* оӑмси ыа- 
лаяла, ыан арӑмӑв кайалла, ух ух 
у¥¥а мӗн хӑтданӑр хӑт¥а, тгт. А тепӗ- 
ри Иегӗрве копператтивӗн сӑра лавкин 
прикаш®ӑкӗ Ваҫили Песруккин, аллине 
сулса: траЗ-рай рай рай. тгсв ташла¥. 
Ах1 пӳр®ӗ йепле ®ӑ1 а¥ши, ® тренсе ан- 
дах лара¥ Е аӗ ҫӑвара карвипех тӗ- 
яӗвсе тӑратӑа. Таш^акансеы ташлама 
дарӗндӗҫ. Песруклин Луккине: тавай 
вырӑсла каласа ташлӑпӑр, терӗ. Лукийӗ 
мӑв вӑкӑр сасси пек с&ссиве кӑларса: 
тавай. терӗ.

Пеоруккин, Еупӑсна парӗ^ӑ каланӑ 
пек, пуҫларӗ ®ӗдхисе кал&ма: танта- 
ри таккгтга-тӑмта тай, тет. Луккийӗ 
ҫӳҫсене тйратса тытӑз®ӗ ват упа пвк 
тӗиӗрт-тӗаӗрт сакмешкӗн. Луккин арӑ- 
мӗ сӗтел хуштин®исемпе, тӑрӑшоах сӑ- 
макуниа о®ит®ӗни ху1 ӑсвт*ра¥. Сӗтед 
хушшин®йгене, пӗре сӑмаьун ӗҫтерет, 
тепре о®иш§ӗни ӗҫгерет. Сӑмакуняе 
®ей ӑстаканнӗпв, о®иш®енине ерех 
ӑсгаканӗае ӗҫтерет. Е/ек>антӑр арӑмӗ 
Десруккина: сӑпаҫипах Ваҫукае, тутлӑ

Перӗппӗҫре.

— Изке, сан упӑшку пурн?
— Ҫук. Салтакра внлнӗ.
— Кив тумтирсеипе сутӑ тӑватнк 

мӗн ее?
— Ҫукҫке.
— Апл» нулоан ҫак тунтирсем с»м 

патва ӑҫтан пырса лекяӗ?

ерех киое ӗгтернӗшӗн, тет. Луккипе 
ПвсруккиБӗ пӗр ®арӑвиаеӑрах: тӑмаарн 
тӑм ари тесе оикеҫҫӗ. Луккзн арӑмӗ 
Утатаве кала¥: есӗ икӗ ӑотакан ӗҫ, 
сана сарӑ вӑрӑм ка®®ӑ туаса парӑаӑр, 
тет. Ку ухмахоеае &уҫ аа куртӑр те- 
се, кӗсрене ҫапрӑм та угтартӑм уйалла 
Манран кайран мӗн мӗя хӑтланнӑ, ен 
ӑна курман, кӗсрене уйа йагӑм тз, ҫав 
ҫулаах килв тавӑрнатӑа. Хайхи ӗесӗр 
хӗрарӑысеы вырӑо йуррисеве йурласа 
тавӑрваҫҫӗ Твпӗр кунеа пуски.® ҫн- 
Еӗь®ея ыйтса пӗдтӗм мӗвшӗя вӗсвм 
о®атдӗРИ1е сӑмакун хутӑштзраине. 
Хӗрарӑъсем Луккинве тыр вырса пӗ- 
терне кзйвӑ иӗя, ҫавӑваа сӑыакун 
кӳпЕӗ пудас. А. Песруккинӗ оӑра д*в- 
ЕИ8®ен киле тавӑрЕаканскер, вӑсйивдв 
о®иш®ӗви пур ҫиадех, сӑмакун ӗҫме 
кӗнӗ пулао.

КУРАКАН.
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— Ҫ»в сан а®а-и, леш, жӑҫат тӑхӑаня, ^иперскер.
—  Ыан, ман...
— Ҫави ха мава йурпа перекен гоуйтан а®и, йанзхранах тнвертрӗ^. 

Ма дарм»стӑр вӑл усал адава!.,.

Растрат^дӗк мӗн шухӑш- 
лат.

Коипом укҫине салатвӑшӑн тйр- 
менв хупӑинӑ .фвнв, сут пулат- 
ден арӗсленсе ларнӑ вӑхӑтшӑи 
шалу шыраоа шалӑпӑ павӑ.

«Вот хӑйамат саыанн! Пыр т» ка- 
лаҫ ха^ьхи етеипе —пустуйшӑнвх айӑ- 
плаҫҫӗ Ну, пӑхӑр х» мана айӑплани- 
ве: помкомра ҫыруҫӑ вырӑнӗн§в ларнӑ 
дух, шалу ҫитейменнипе, пӗр пилӗк 
ҫӗр хевкӗ каҫовнӑй усҫа хам ҫине 
расхута йанӑ®дӗ; пӗр йев®ен шутла- 
оан ку кввҫен илнӗ йевӗрлӗ пулмалла. 
Нвмӗв толккиве те кӗресшӗн мар, 
кӑшкӑраҫҫӗ: раотраттӑ! растраттӑ! теҫ-

ҫӗ. Сут пул»¥§енех тытса хупрӗҫ. Икӗ 
уйӑха йахӑн пӗр пус иалусӑрах ху- 
пӑнса лартӑм сут®ен. Кам айӑалӑ ӗн- 
тӗ кувшӑн? КояешЕӑ, Помком оаветуй- 
ушди кйӑплӑ; вӑл хуптармкн пулсан 
мавӑн шалу ҫухал»о ҫук®ӗ.

Ш алӑпӑ паратӑп ха, сактонвв шы- 
раса тупӑпӑр, кунта тӗрнере те сак- 
кои» пӗлекев сахал мар. Ну, датвӑ 
ӗнтӗ, §ӑнах та епӗ укҫине пӗр пус 
тарав®§внех шӑлса тухнӑ§®ӗ. Унтак 
вара тата пӗртгв пухӑныавши манаша- 
ду паыаллӑх?

Нет, шалвш, саветуйшди! Тӗрмерен 
тухсав, ларвӑ вӑхӑтшӑв т» сугпашы- 
раса илетӗз санран пӗр пус тарая®- 
®енех Саккона лайӑх пӗдетпӗр, сак- 
конве тупӑпӑр!»
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«ЗакЕат» тесе епӗ, пӗ®ӗк«ӗ дух, ат- 
те клданине илтнӗ®®ӗ. Аттепе пид§е 
пӗр-пӗррв оавса, ҫӳҫрен-вуҫрая йарса 
ялое, сӑыса тӑррисеие ®ышкӑсем улӑх- 
тарс» лартоа пӗрпӗрне суга панӑддӗ. 
Сутран таврӑвсассӑн атте:

—  Ай ай вакка®ӗ, К4са¥ ан®ах, тет.
Е тӗ взра:— Те сутра т» вӗсене сӑм-

оа тӑррисен®ен касса йавӑ?—тесв 
■ухӑш а кайрӑм. Сӑысисеы пи®®епе 
вккӗшин те тӗрӗсех. Касса илви ыӗн 
курӑнмас¥. Никӗн пӗдыесӗр йулаораи 
аттерея ыйтрӑы:

—  Вавкат текенскер мӗн вара вӑл, 
атте? ҫынах и вӑл, йе упа-кашкӑр 
йевӗрлӗ тискер йапала э, терӗм.

—  Ваккат вӑл сут йӗркисвве пӗяв- 
кен ҫын. Укҫаллӑ ҫывсемшӗы вӑл йӑ- 
ваш, увҫасӑр питӗ ус»л ҫын. Вакката 
укҫаллӑ ҫывсеы сутра хӑйоен м»йлӑ 
тухс» кадама укҫа парса тыгаҫҫӗ, терӗ 
атте мава хирӗҫ.

Епӗ ҫапак та нимӗа те ӑнданайма- 
рӑм. „Вавкат* йе «вакла¥»?.. винӗн 
те пӗлместӗп. Ку таран®ен тв пӗлес 
ҫукдӗ пудӗ те, ан®ах ҫак вӑхӑтра вӑд 
„в»ккат“ текен ҫывсем йалсем хуш- 
юивде сиксе туха пуҫларӗҫ. Ҫавӑнпа 
манӑн хамӑвах пӗр ,ваква®ӗ“ ҫине 
сӑнпапа пырса тӑрӑнналла пул®ӗ.

Вӑл Миххаил Коапакков. Вӑта пуҫ 
йалсовет ҫевреттарӗ. Епӗ кунта: йад- 
С0В8Т ҫевреттарӗ, терӗм те ха ӑна, 
авдах вӑл сӑмахп» аь®ах «ҫекреттар», 
ӗҫӗнде вӑл—„вакк»т“ :

— Епӗ „ваккат", пурне те тума 
пултаратӑп, ҫавӑнпа та мавшӑн укҫа- 
тенвӗ хӗрхенео ҫук, тет.

„Епӗ „ваккат* тенӗрен епӗ хӑрасах 
ӳктӗм. ан®ах ҫапах т» ҫавӑркаласах 
жЗхрӑм.
^  Вад йалсовет вӗБ®Рлерӗн®0 ӗҫлесв 
лара¥, ӑҫтан пӗр татӑк тупас, теое йад 
тӑрӑх  дупса ҫӳрет. Пӗрин патне ны- 
ра1 те;

—  Ну, В«ҫҫил Никкитд, сана арӑ- 
мупа уйӑрӑлнӑ ӗҫре питӗ пысӑк усӑ 
кӳме пултаратӑп епӗ. Бӗр йев®ен епӗ 
йалоовет ҫевреттарӗ, тепӗр йев®вн сут- 
йесене тв паллатӑа, Пар 10 тенкӗ, тет,

Увтан хадӑх пухӑвне тухрӗ те:
—  Краштаьсем, епӗ халӑв вӑрмавне 

хнсва аллввден илме ыай тупрӑм. Вӑл 
вӑрман ӗлӗв халӑх вӑрманӗ пулвӑ, ҫа- 
вӑнпа ӑн» пирӗн ха.^ тв илмедлех.

В А К К А Т С Е М сс

Ан®ах увшӑн мана та ызнас ҫук... пӗр 
80 твнкӗ укҫан та, п^рер теҫетгин 
улӑх ҫаранӗ пароан тытӑвса пӑхма 
йура¥, тет.

Увтан Сайкка Трахввнӗ патне ®уп- 
са кайа¥ те:

—  Ну, сая халех сайавдени ҫыр- 
малла... ҫырма пулӑшап... 15 тенкӗ 
укҫан та  н? р детвӗрт ҫутти ан®ах сан- 
ран ыйтатӑп,— тет.

Ну унтан тата, тата тата  пӗрин-
®ен 5 тенкӗ те 5 к^ренке пыд. тен- 
рин®ея— 15 т . укҫан та 1 ҫурпилӗк 
аван..., тат» та вумйй ун пек 10— 15 
тевкӗсем, ан®ах епӗ вӗсем ҫивде да- 
рӑнса тӑмӑп. Мӗншӗн тесессӗн „вак- 
каг“ каммивв пӗлтӗр пу%.

Ман шугпа ҫакӑн пек даплӑ йатлӑ 
«ваккатоене» йалсен®ен хулавалла 
туртса илсе прокураттурӑ умне пыроа 
тӑратмзлла. Ахалӗн вӗсем йалта пу- 
рӑБС» „ваккат" йатне ҫӗртеҫҫӗ В ара 
Й8ЛТИ хрес®енсен кӑсйпоем те тӗрӗсех 
тӑрӗҫ, ,вакка®ӗсвы“ те хӑйсенв ва.§.|н  
вырӑн тупӗҫ.

И . ПА1УРА.

Опйавлени.

Ҫакӑнта ӳкернӗ 4 портфӗле 45 шер 
тенкӗ тӳлесе илнӗ, мӗнде удрештени 
хӑйӗн согрутнӗкӗсенв валеҫсе панӑ? 
Ҫакӑн ҫин®ев кам оӗлекене Ӗҫл. Хреод. 
Ивспексияе пӗлтерме ыйтатпӑр.

,Капкӑн“: Аллисен®“н пӑхоан, ку ӗҫӗн 
тымарӗ 1ӑв»штӗпӗҫ1ӑв50м пухкалтте- 
риБде нек...
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Иалсовета тухатакансем.
1ӑвашсен ®а даздӑ сӑвӑҫин ,.Нар- 

спи“ йатлӑ пое«вв®е пӗр тухатмӑш 
пурӑннӑ пӳйте тӗн®е ҫутги ма®8и хӑ- 
ми хуташипе ҫ ҫ кӗрнӗ, вӑл пӳртӗн 
ҫугӑ кӗмелаи ®ӳрр®есем пудиан. Ҫавӑн 
пек пӳртре пурӑнаҫҫӗ пулмалла Сӗн- 
тӗрпуҫ йалӗн®и (Шуп. у.) Ш ухла 
Иванӗпе арӑмӗ.

,.Вӗсем йалсоват претҫетаттӗлне ту- 
хатмӗшпв пӗтерме шухӑшланӑ. Ҫи®5- 
пӳрт йадӖн®ен тухатыӗш тупса пырса 
йадсоветле вӗлерме хушнӑ. Леш вӗле- 
реймен, ҫапах та вӗсен®ен 15 тенкӗ 
укҫа шӑйӑроа каавӑ“ , тет Куракан.

Ех, ӑс пуҫ кӗске ҫынсем! Шурквар- 
тейтсӑсем Еаяаш иьӗквв пӗгерес тесе 
темиҫе ҫӗршер мӗлйарт увҫа пӗгернӗ, 
ҫа  ах та вӑзервймен. Есӗр пур, 15 
тенкӗпех пӗтереошӗн пулнӑ. Нумай- 
рах паыалда®§ӗ.

14 авланнӑ.

Шеремвг ҫыра¥:
„иуканкӑ Елиенте (Асоакаоси вул.) 

пӗр Пракух йатлӑ ҫын 14 авланнӑ. 
14 ав.панвӑ, пурнв те хӗртен арӑм 
тунӑ. Пасарта вӑл пӗр майах: мана 
хӗр кирлӗ, манӑн авланмалла, тесе 
ҫӳрет ‘, тег.

Урари ҫӑпатана улӑштарнӑ пекех 
улӑшгарса ныра¥ илкен вӑд арӑмсене. 
Улӑштар, уяӑштар, Пракух! Хӗрарӑм 
мыттарнӗкӗ, тейӗпӗр сана.

„Примерлӑ'' вулакансем.
Херлӗ §утай вудӑс6в®0 Шемшеш 

йатлӑ йал пур. Иал йалах бьтӗ вӑл, 
ан®ах Шемшеш йадӗ ытти йалсем пек 
мар, даплӑ—сӑмакунккӑ унта пиг хӑ- 
ватлӑ тӑваҫҫӗ, хаҫат вулама йура- 
хаҫҫӗ,

„Унти ПСҪЛКС йа®вйкЕин ок¥апӗ- 
рӗн 2О-мӗшбв®0 „Малалла“ йатлӑ 
ҫтена хаҫа®ӗ тухрӑ. Ҫав хаҫага хули-

' кзнсем шктд ®ӳрр®пн0 ҫӗмӗрсе кӗрсвх 
вӑрласа тухса кайаӑ' (Куршавкӑ).

Ҫтвна хаҫа®5сеяе вулама йуратнн 
вӑл аван К у ш ӑн  ырӑлатпӑр. ,,Кап- 
кӑза“ та вулаҫҫӗ пу;§ вӗоем. Вӑрласа 
кайсах вул малза ан пултӑр теса, вӗ- 
сем патнв укҫасӑрях ,,Капкӑн ‘ йарас, 
леш урарач шартлаттзрса язртса тя 
мӗр решуткӑллӑ ҫурта илсе кайакан- 
нвне. Вӑрлаттарса ҫылӑха кӗртео мар.

Аирономсене йалта усрамаллн 
май.

Сзва ҫырз¥:
,.Хӗрдӗ-1утайа кидеквн акрономсем 

хӗлле цулсаа ҫуна ҫулӗие у.ӑлмалла 
йалсене пӗрер кайсакӑаӑкӗсене сапаҫ- 
ҫӗ те, к«йрзя ҫулгазӑк каяаҫҫӗ Куя 
пек акрозомогмпе нумай пусӑлдӑ уйӑ 
тата 500 ҫултаа та куҫзс ҫук“, твт.

Сиьӗн акооюмоеи аплз, нумай пу- 
сӑллӑ уй тӑвас вырӑнне, вумай пу- 
саллӑ кангӑр тума пултараҫҫӗ Квн- 
тӑр?я®ен сӳо туоа вӗрвн йавӑпӑр та, 
вара акрономсем пӗра йаяа пырса 
кӗрсен вӗсвне вӗрввпв .кӑкар-^а л&ргӑ- 
пӑр, вара вӗсгм тзраймӗҫ. Кунӗн-ҫӗ- 
рӗн вара токдатсем тугарӑпӑр.

Ӗҫ ӗҫлемесӗр ӳсӗнмест.
Пӗри ӗеинв сутоан, увҫинв ӗҫсе пӗ- 

тернб, тет те, ккле таврӑноан арӑмӗ 
ыйта¥. тет:

—  Ӗнинв сутрӑни?
—  Сутрӑм
— Узҫи ӑҫта?
—  Ка ®ӑк, ҫывӑрм» вӑхӑг, темӗн 

ес каяанине влггймерӗм, твсе кал»¥, 
тет уаӑшки.

Ҫавӑн авкех Мӑрат вудӑеӗн®я от 
®ӗствӑ орканяоатся претҫетаттӗлӗсем 
те:

—  Ма ӗҫлеиостӗр, таоея, хирӗҫ ня- 
мӗн те ҫӗнмеҫҫӗ. Еҫ вялсен тв виҫӗ 
кунлӑх, теҫҫӗ П7 .тмаада.
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*5ӑ8аш хушшйн-^е 55  ҫуд 
пурӑннӑ вырӑс ҫырӑвӗ.

Иолдаш ретакция! 
Зирвы мзнӑ Каакана суӑ» суиах. 

Е а  ныасьанда батрачка озы карман, 
батрачка ман б/лман. Перь хяр бо- 
рынчэ г зах хир. Вул мана хорядаш. 
Ун уруве зьук, замб* еб ӑна хоряан 
дым, кильне изьдвм, аблт сьедардыи, 
8оратрь.м Арым туза б 1 .дзашадыя тенв. 
Т(бер кут зырззн суд барас.

Услаа тыва¥ БЛОХИН.

Куракан: Милвтсионер й., ку ыӑи 
карҫвнккйпа мӗн туртарса гайатӑн 
вата?

Мияитсионер: Ав, куратӑни, к»р- 
ҫинкка ӑшбв-бв пер вӑйсартарах а®ана 
путкӑваяла гуртса килетйп.

Кураклн: Мӗн пульӑ вара ӑва, вар- 
п» яптраман пулҫке вӑл?

Милитсионер: Пуласси нимех те пул- 
ман та. Ав®ах хӑй ӳсбртереххйпе 
шӑршӑллӑ вырӑна кӗрсе ӳкаӗ цу.тнӑ 
мӗн. Увта вӑл ыглзрзх шӑаса кайлс- 
ран хӑраса хамӑр пагра илое пырса 
питӗррс тетӗп. Унта та тиаӗнмесен 
вара Тӗп Комиттета йаиалла пула¥ 
щ щ . .. Хӑй комсомолӗо вӑл.

Куракан: Мӗн йатлӑскер взра вӑл 
комсомолӗс?

Мил.: Фаясаву§ра вӗренекея а®а, 
Иван Михали,

Нумай илет.
— Ара, Марйе, пиг даялӑ туила- 

яанҫке есӗ. Мӗн ®улидет уйӑха санӑн 
упӑшку?

—  Тӗрӗсех пӗлместӗя. Кайранхи 
уйӑхра икӗ ҫул та ултӑ уйӑх вл®ӗ,

Ҫуҫиет.

Тӗнӗл лирки.
Ҫӗпрус Ва^ккин а®я ®ярленӗ—
Еатӗ виҫ уйӑх вырӑниах вырта¥, 
Арӑмӗ йалти йумӑҫсене ҫӳресе пӗ

тернӗ,
Халӗ ВаЦ)ККине йут» турта¥.

— Ва%кк»1 лет— Ва^^кка, мтр-
дешшӗ! 

А®у вилес патне ҫитнӗҫке,
Идсе кайда ҫанта Лапаша!
Хӗрӗх ҫухрӑи ан®ах ҫке!

Лапашра пӗр ®зплӑ йумӑҫ пулнӑ, 
Еа]%ккв ӑна пӗлсе те,
Унта к»ймасӑр тӑаӑ:
ВаЦ)Кка йумӑҫа ӗневсех каймао¥, 
Ан®ах, вӑл хӗрарӑм сӑаахӗн®ен ту-

хаймас¥.
— Ӗнер тв Ва^кка, мурдешшӗ, 
Пайан та Ва^кка, мурдешшӗ—

Кайам пӗреххут!
Терӗ ®иряӗ а®а ашшӗ.

Лашине вӳлҫӗ те, лартрӗ а®ане, 
Килги ӗҫе Еӑрахсах В а:^« а  тухрӗ

ҫул ҫивв.
Пырат...

Ҫуя такӑр, лаши те пӗр тӗрлӗ ®ува¥. 
Пырсан, пырсан а®н Еӑрӑммӑн ах- 

лагса й ра¥.
— Муку^, Мику.§! тет Ва:%5ка 
Ыратмас¥-и пит? '§ао ҫигӗпӗр— 
Авӑ Кӗрме пу.таатси курӑна¥, 
Кӗрмерея Ллпаша вӑтӑр ҫухрӑм

ҫеҫ йулаӖ 
А®ипе ҫвпла каяаҫса Вог^кка Кӗр- 

ыене ҫитрӗ, 
Тӑвӗн®вн анвӑ ®ух лашиве пуҫӗн-

тытрӗ.
Те турзн хытӑрах аннипе аул®ӗ 
ВаН)КЕа урапия тӗаӗяи лаштӑрах

хуҫӑл®ӗ.
—  Ха ввкемек! Ҫул питӗрӗБ®ӗ. вӗг. 
Килвӗ-кялаӗ тухтӑр патне кӗрем

ху¥
Теое ВаН)Кка 

Иумӑҫ шухӑшне хӑвзр®ӗ:
Ураяине шутарс»

Пу;§читса йенне уттар^ӗ 
Пу4)Нитсӑра та ырра пулман пу.% 

ҫав тейӗҫӗ 
Пирӗн ®ӑваш арӗмсем.

Ҫук! Пулман мар—а®а йӑлтах дӗ-
рӗлдӗ,

Иумӑҫ мар ҫав ха.§хи пирӗн тух-
тӑрсем!

Н. ИЕВТОККИМӐВ.
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У к ҫ а!... у к ҫ а!
Икӗ ураллӑ, ҫуватсӑр дРрдувсем 

хушшйв®е укҫа тенкӗ йуратмавнине 
шыраса тусма хӗн ӗнтӗ. Вы;§ӑхоенв 
ук«,а кирлӗ ыар. ®?р®ун пулеан та.вӗ- 
«еи улҫава йышӑЕваҫҫӗ. Акӑ куша- 
ках илер, вӑл укҫа йуратмао¥. Ҫапах 
иесплатвӑ ҫимв йур»та¥.

Ҫынсгм укҫасӑр пурваймаҫҫӗ вара.
П ӑртак тыткаланаллӑхукҫа пултӑр 

теое, ҫурӑм ҫиее 10 12 мӑпӑр ҫӑпата 
йӑ са Есиӗл пасаряе (Ш упашкар уйе- 
•ӗ) кайрӑн. Пасар пасарах. Ҫывсем 
мумай. Тавар сутса укҫа тупакзнсем 
те сахал ыар. Ман пек ҫӑпата сута- 
кав ®ӑвашсен те ®ылай. Ҫӑаатана 
йӑтса паоар тӑрӑх ҫӳрвгӗп. Сасартӑк 
пӗр ҫӗрте пӗтӗм ҫур пасар пуҫтарӑн- 
«а тӑниве курах кайрӑы. Варрив®е 
Еӗр мӑв хырӑилӑрах хӗсӗк куҫлӑ ҫын 
тӑра¥. Ун умӗвде ҫавӑрмадлв.

— Хурӑр, хурӑр! Ан хӑрӑр! 1 тен- 
кӗ хурсая— 3 тенкӗ, 10 теякӗ хурсан 
— 30 тевкӗ кӑлариа пултараттӑр, тесе 
^уллӑ тутинв уҫса хуп»¥ хӗсӗк куҫ.

—  Ех!..— тесе укҫа хурса ҫавӑрса 
йараҫҫӗ хӑшпӗрисем. Ув®®ен те пул- 
мас¥— ах!.. тесе кӑшвӑроа илеҫҫӗ. 1и- 
пер хувӑ укҫах хӗоӗк куҫ кӑсйине 
кӗрсе вырта¥.

—  Туххӑм нв патӑ¥ Вз;§*й, ва.§ай!.. 
Ха,§ тухмарӗ тӗк тепре йарсан туха¥,

30 тенкӗ тухсан, матку ҫумне кай та 
вырт.

Халӑх, канитсен ҫиве пӑхнӑ пекех, 
пӑхса тӑра¥. Пурте; пӗррв ҫавӑрс* 
иасен, лайӑх пулмалла, тесе шугдаҫҫӗ 
пулас хӑйсен йшӗв®е укҫа куни вырт- 
Еӑ ҫӗре пӑхо».

^лтаймасӑр ҫавӑрса йаракансем ҫи- 
нв ҪИБ8Х тупӑнса пыраҫҫӗ, ахллатакан- 
сем те йышлансах пыраҫҫӗ, пӗр хӗсӗк 
куҫ хӑй ҫеҫ вӑрттӑн кулкаласа тӑра¥, 
Ҫынсен кӑсйисев®ен укҫасенв хуллен 
ыайпех хӑй кӑсйине пере-пере дакет.

Ун®®рн тв пулмарӗ вӑрҫма та тап- 
ратрӗҫ. Пӗри— 5 тенкӗ кадла пар, твг, 
тепри 20 тевкӗ тавай, виҫҫӗмӗш 30 
тевке ыа шыва йартатӑн, тет.

Хӗсӗк куҫа мӗн? Вӑл худлен майӗпв 
шӑвӑв®ӗ. Пошали вӑрҫсе тӑр есӗ уета_ 

Вӑт, укҫана мӗнле тупаҫҫӗ ҫывсвм. 
Милитсисен тв укҫаран пӑрӑасах тӑ- 
маҫҫӗ те, тенӗншӗн ҫулӑкмаҫҫӗ Ӗомӗл- 
ти хӗсӗк куҫсем ҫумне, вӗоея сӑанв тв 
курмарӑм хӑ¥.

Ҫӑпата сутасси пудмарӗ, худпуҫҫи 
ҫине ҫавӑрса хурса:

—  Ех! укҫ», укҫ»! Кушак пеоплат- 
нӑ ҫивӗ пек, на памаҫҫӗши мава пес- 
пдатвӑ укҫа, тесе уттартӑм сукнакп* 
киледле.

ПАИРАШ К.

Ҫӗнӗ кӗске йумахсем.
1. Шупашкарти мӑнастӑрӗн тӑрри 

ҫук (арда).
2. Пср калт» у®рештенирв кулвт ту- 

с» ҫӳрет (гаыва йавӑ йӑвӑҫ курка).
3. Кӑмакар» пуп т»шлн¥ (мслке),
4. Сакайӗн®е сар хуликан ахӑроа 

тӑра¥ (пиҫкери сӑра).
5. Шурквартейтсӑсем пӗтӗм ҫӗрв 

хуоласа илвӗ (йур).
6. Пуҫлӑхӗн®вя месткоиӗ хытӑ (ка- 

дӑплӑ ҫӑпата).
7. Машшняисткӑн тапранмасӑр ту- 

ха¥ (дӳргде тардави).
3. Ргвиҫи тӑра®ен правлевийӗ рас- 

траттӑ тува килӗ (кӑмакари тӗ 1ӗм).
9 12 пуҫлӑх, 52 спеюиалвс, 365 

рекветраттӑр пӗр удрештени пулнӑ 
(ҫулталӑк).

У л а X р а.

Хӗр. 1уптусам мана! Е аӗ сана йу- 
рататӑп.

К?д§ӑ Ех, ката®®н йарнас кидетте, 
андах сунаскинв туртмалл» пуласран 
хӑратӑпҫкв.
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ХӐНАСЕМ.
Ситтяпи®®в кӗохивув ҫул»пӑхмасӑр 

Кардӑкбае Ш упашкара кайа¥
Ма кайаҫҫӗ-ши кӑсем? ттйӗр есӗр. 

Ма цула¥-и! Вӗсен унта аҫи вырӑн-
т» тӑра¥.

1Пдӗк вырӑнта та мар, аслин®ех
теҫҫӗ,

Ш упашкар ҫывнисем те пурте ӑна
пӗаеҫҫӗ.

Ывӑлӗпв кинне курма,
Пвте оигӗн тӑрса каяаҫна 

Васкаҫҫӗ ҫакӑ пирӗа ваг ҫынсем. 
Ҫул тӑрӑх калаҫеа ҫеҫ выраҫҫӗ

Х айсем .
— Ху! ывӑнтЗм
Ш упашкара ҫитоен кавӑттӑмӑр®®?, 

Тет йеррвпен старикӗ.
—  Кавма мар, тет туйа тыгнӑ кар-

дӑкӗ,
Ҫитеоси ту]§«кӗ, унта 
Ашӗ-пӑшӗ, ҫӑиарги—пуртв ха-

мӑрта.
Ҫанл» калсҫо» ҫак хӑнасем 
Ш упашкара ҫывӑхареа пыраҫҫӗ, 

Ывӑнвипе мӗскӗвсем 
Тайкалавса ҫеҫ утаҫҫӗ.

Ҫапах та хӑйсеи 
Хулана йерапв ҫитов кӗ®ӗҫ.

Ывӑяин хваттерне тупса 
Алӑкӗ патае пырса тӑ®ӗҫ.

— Ирахвур! Прахвур!
Тет Свт1И пв§®е кар®ӑкӗ.

—  1им! Ан кӑшкӑр-ха, мур,
Тесе твлмӗрег ӑна хирӗҫ старикӗ
—  Хуяара, кунтӑ, йӗркеллӗрех пул-

малла
Ав! Ш ӑнкӑравне ҫеҫ тургмалла. 
Ш ӑнкрав сасовне илтсе-и 

Йе тулти сасса сиоое и
Ш алтан пӗр ҫепӗҫ майра васкаса

туха¥,
Хӑй тинкерсе ват ҫынсен ҫине

пӑха¥.
Сӑнахве те кала¥ те,
Вырӑсла ®ӗлхеве анлавмалла мар.

—  Кинӗ-и-ха ку? На®ар куҫпа
палламалла иар,

Теое пӑх»¥
Ситти пвд§е кар®ӑкӗ ун ҫине. 
М»йра кинин оӑмахӗ 

Дерттех ӑшшӑн туйӑвмас¥ хӑйсене. 
Вӗсен унӑв®е вӑл 

Нунайах калаҫса тӑыарӗ 
Адӑкнв хупрӗ те, кӗрсе ҫеҫ карӗ. 

А1ӑр1 Кнлӗрех! тесе

Растрат^дӗкпа худикан.
—  Егӗ ку йахӑнта „Канаш* хаҫа* 

та вуланӑ-и?
— Ҫук. Мӗн пулнӑ апла тата? Ха- 

мӑр ҫин®ен мӗн тв пулсан ҫырлан и?
— Ҫырасса ҫырман пулмзлла та-ха, 

ыран пайан .ӑш ӑ пӳрте“ хупса хурас- 
оиве кӗтсех тӑыалла пула¥.

Поетҫет»ттӗл «Канашӑа* 268-мӗш 
нумӗрне вулавӑ. Шупашкарта пӗр йӑ- 
тӑ пур, тет. Вӑл темле айӑпа кӗнӗ 
ҫынва та тупса пара¥, тет. Акӑ вумай 
пудмас¥ пӗр йалти темле ҫынсем пн- 
лӗк ®ун ҫемйеяв пӗгӗмпех вӗлеров 
тухса кайвӑ, тет. Вара ҫав йӑгӑ шӑр- 
шӑаа кайса ҫывӑхри йала леш вӗле- 
рекевБисен ҫуртвех йертсе пывӑ, тет. 
Милитсиоеи, кусем влра, вӗлереквн- 
сене тӳрех тӗрмене илсе кайвӑ, тет,

—  Ку сирӗв пек Еоапер«ттивра ӗҫ- 
лехевсеЕе те аӑшӑрхантарыаляа. Ан- 
ла ку сан кӑсйува шӑршлао» пӑхоавах, 
есӗ копперагтив укҫиге миҫе тенкӗ 
дикнине пӗлме пудтара¥.

—  Ку оана та сӑкман арЕивденех 
сӗтӗрсе кайма гултара¥ ху тикӗтпе 
сӗрнӗ И аяури и  арӑмӗ хапхи патве. 
Ку йӑгӑ темне те ваттӗрвх кура¥ 
теҫҫӗ.

— Пулӗ, пулех ку саманара. Прет- 
ҫетаттӗд хӑй пӑшӑрханмао¥ и тата?

— Вӑл та ку хыпараа савӑнналлах 
мар. Паҫӑрах каларӑм, ку йӑтӑ пурнв 
те пӗлет тесе, Камран та пулс»н суйа. 
утостоверени ҫине пи®ет пуонӑшӑн 
ерех тавраш ӗҫнӗ пулсан, хырӑма 
шӑршласа пӑхвипех пӗлет теҫҫӗ.

— Хм-м... Апла пулоан пирӗн ҫӑ- 
варнисем иртесои ҫывхарвӑ нккен, тв- 
рӗ худиканӗ пуҫне усса. С— К.

1ӗнвӗ сӑмах та пулмарӗ.
—  Камантир, ваман нр терӗ, тег 
Ситги ов®®0 кар®ӑкӗ

—  Елле, Прахвур камантире тух-
нӑ-ши?

— Ҫук тухман, тет ӑва хирӗҫ
старжк&

— Камандировкка ҫеҫ кайвӑ, тет,
— Хӑҫан кидет ши?— Кам пӗлег! 

]$ырӑм выҫрӗ ниг, кӑларха ҫӑкӑрне» 
Ларса канар ха, пит ывӑнтӑи,

Тет старик. Вӗоем унга ларннвв 
Е а  хам та иртсе к йнӑ ®ух ктртӑм!. 

Н. И. ЕВТОККИМХВ,
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Мӗн савӑнтарат, иӗн кӳрентерет.
(Шунашкар тавра).

Ҫанталӑҫ сивӗтвиав хула ур*мбсея- 
®к пыл®ӑк кӳллисем шӑнса ларнипе,' 
ҫитес ҫурк?нне®5“н мӑй тлрая пыл®ӑк 
ӑшее к<̂ рсе ӳквсрея гаикаенесои аӗтрб, 
— вӑл савӑнтара¥; ҫак вӑтӑграх сопор 
тӑвӗ ҫив®рн анмалли клртлашка пӑр- 
давоа кайзиае, ӑна катакан ҫуккиае, 
®ас д ю  картллшка Ҫ0В®в шус» ӳкое 
ҫырма хӗррнае ҫаге^^енех кугаа йа- 
рӑно» анмалли пулг¥,— вӑл кӳренгерет.

Пупсем ҫӑпата сыроа йӑптӑх тум- 
тнрсеипе ҫӳрв пуҫланн, тата Косҫвирт 
макаҫӑнӗ ҫуиӗв®ен сурдӑкӗсене ҫӑтка- 
лао» иртсе ҫӳр^ки. вӗоен тох50®»сем 
сахалланнине пӗлтерет, вӑл ку сама- 
нара тӗн с рӗмӗпе минтевденвӗ ҫыя- 
сем тӑн иле пуҫлави1 ®ен килет,— 
шӑл оавӑнтара¥. Ан®лх хӑш хӑш от 
ветгӑ рапогнйксея арӑмӗсемех уаӑш- 
квсевдвн вӑргтӑн а®исен сывзӑхӗсем- 
шӗн проҫвврклӑ пароа асӑнтараЕлноен 
пур теҫҫӗ,— вӑд кӳрентерет.

'§ӑвлшпроиовогсойуо ®укун тавраш  
таварӗ хакна кӗреялав пуҫне пӗрер 
пуо йӳяегаӗ,.'§ӑ8ю ш айпугги гв ку тӗ- 
лӗш ге пӗр икӗ ҫултан П роисю г ойуса 
хӑвлласа ҫитес шк туйӑаа!',— вӑл еа- 
вӑ^гарл¥; хула конпврагтивӗ пӗр ма- 
клҫӗаӗн®в т<^рлӗ тавараа х у ӑ в а х  
ырао! ҫӑнӑхӗ тытняае, ытги таварсеяе 
пӳрне хулӑмӗш ҫӑнӑх тусанӗ хуилас» 
тӑра¥,— вӑл Еӳрентерет.

* *
Сут оркӑвӗсрм вӑрӑ хурахоене, раст- 

ржтҫйксенр, хулик&нлӑ ӗҫсем тунӑ „ас- 
лӑ ҫвкгетгарсенв" пӗр шеадРнесӗр аы- 
сӑк нлккасани ем аарсл, тӳрех гӗрме- 
не хупсл хуммялатӑвлҫҫӗ,— вӑл санӑя- 
тараг; ан®ах ҫавсен хуо1 шн-'®ес хӑшӗ 
пӗри тӗрмере ларао вырӑнне удреш- 
твнисене куҫса, ирӗкре ӗҫлеое шалу 
илсе лар»ҫҫӗ, хӑшӗ тата хӑйнв суг 
тунӑ су¥йапа йунашарах лвроа ӗҫде- 
кенсем курӑнкаяаҫҫӗ,— вӑл нит кӳрвя- 
терет.

—  Ҫынсем алимент илсе пурӑнаҫ- 
ҫӑ. Ея пур ӑна та илме пултарай- 
мастӑп ӗнтӗ...

'§ӑвлш ®1лхиае реаяиоатоидвс млйӗ- 
пе коииҫҫи ҫинв Еомиҫҫи угдавтарса 
лартса, ко^иҫҫиав комиҫҫи хушшинве 
хут ҫӳретсе, тбрд^рея ®ирк*у§аровмпв 
инсгрултгиоеи ҫырг» т*млҫв ҫӗр пӑг 
хут пӗтервй, уцръшгенисвав ®ӑвлшла- 
тлсшӑн тӑрӑш ниве пӗлгерэг,—вӑд са- 
вӑатарл¥; ҫапах та хӑог у®рештв8и 
пуҫлӑхӗсем маара-хӗ}Свя хигрвлӗхне 
ытараймлслр вТОше дӑвлш ран мала 
хурса у®решгвнисвне вы рааҫ :аракая- 
оеи пур, тага ®4в Ю1 тӗа хулигве дӑ- 
в*ш те ап ӑ р ӗ  ҫук,— ку Еӳрвнтервтех 
варя.

*
V

„Уоӗрпе ШЫВ1 кӗрсэ ӳкекеш.ене мя- 
литси путла ви<еср“в хӑтарви вв ха- 
ҫат уряӑ пӗдгервҫҫӗ“ .— вӑя оавӑнта- 
рл¥; ®лстяӑй пиваойоен®в ӳсӗрсвв кӑо- 
йисене тагатакаасем ҫив^^н, тагапу.^- 
влртв павилйш ла скамйесвяе каи тус- 
тараи ҫивден викаи та хаҫат уряӑ 
пӗлирм еҫҫӗ,— вӑл кӳренгерег.

С—К.
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1 ӑеашсеи Тӗп пулнӑ театтӑрӗ.
'рваш  Тӗп театтӑрӗвде дӑпашха ҫпектаккв^уак 

лартнаҫҫӗ. '1)ӑвашгем, вырЯсла ҫпектакӑ]|с'не тӑнлан- 
ман пирки, театтӑра ҫуремеҫҫӗ.

(Х О А К О Р ).

Т ӑв а ш  (анаслансак 0  о х, Микул тугӑ  ҫырлах изна!.. Х ули канл а  ӗҫсеи  ту - 
на  вӑренес мар тесе, театтӑра килтӗм. Театтӑрӗ дӑваш ӑн пулмарӗ. Кунта ла рса- 
пулмӗ.

Аван арӑм.

Шеллӗ ҫын.

Литр.
— Савӑн арӑму хутла пӗдет те- 

меҫҫи?
— 1ухла»ал&¥.
—  Аала оулсан тирпейлбх решимӗ- 

пе аурӑнма вӗреятӗт пу.§
— 1ӑн  вӗрентет. Йртнӗ ернерен 

пуҫлаеа ҫу аш ҫитермест, типӗ тытта- 
ра¥. Решӗм, вӗт!

ПОЛСУНККОВ.

— Усламҫи, мава пӗр кӗренккв 
краҫҫин парха?

— Хадӗ кӗренккв ҫук. Литтӑрпа 
виҫсе парат ӑр.

— Литтӑр! Мӗнле литтӑр? ҪуиаТи 
вара вӑд? Ан тӗлӗнтерха?. Апла чул- 
сан илес мар пу;§. Хади®ев илмев 
йааадана идсе пулмӗ. У т и к.

Кӑларнӑ.

—  Мӗтри Ҫӗгӗре кайа¥ темести?
—  Ай—уй. Кама кааоӗр тувӑшн 

вӑл? Ҫынва ведерекрнгенв ҫеҫ йараҫ- 
ҫӗ, вӗг, увта. иӗгрӗнӗорх!

ПОЛСУНККОВ.

— Ми¥ук му®и ҫунса кайсан вӑр- 
ман улаудӗ п^тне пӗр телениӑ вӑрмаи 
кӑларма кайнӑдӗ. Кӑдарни?

— Кӑларвӑ.
— Твлевккин®е миҫв йӑвӑҫши?
— Ҫук. Вӑрмаи ул уҫӗ ӑаа кӗвде- 

лертен кӑларнӑ, вӑрмааве паман.
А х в а н и ҫ  К у ҫ м н .
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Лиссаттӗлсемпе шурна- 
лиссен хушшинр.

Пурте пӗр пек.

—  Рсай поет хӑйбн сӑввин®е, „кӗр- 
«унне-вӑл урнӑ Йӑтӑ*, тет. Хӗл ҫин®ен 
нбн калӗши вӑл?

—  Урнӑ шур упа, тейӗ.
—  Ҫуркуиве мӗнлв тата?
—  Аоса кайнӑ хӗрарӑм.
—  Ҫу?
—  Урнӑ хӗвел,

Шерхула.
—  «Сунтал» ҫич®е ҫаиӑннӑ «Шер- 

хула» йатлӑ калавӑн автӑрӗ каа?
—  Тӑхги.
—  Олпернӑй артис-и мӗн вӑл?
—  Мл?
—  Калавнв ҫурри ытла туй йурри- 

«ем кӗртсв тултарнӑ.

Тӗп шухӗш.
—  Хаҫат-шурнал пӗрпӗр йа- 

пада ҫыриӑ ®7хве сана мӗнде шухӑш 
йертсе пыра¥.

—  Мӗнле Т0 пулая вӑрӑмрах кӑла- 
рао шухӑш.

Тӗрлӗрен пултӑр.

—  Ма ес хӑвӑн сга¥йусеи айне 
кашни ҫыриасренех пҫсвтоиимва (вӑрт- 
тӑи хушауатаа) улӑштарса пырагӑв?

— Иут хаҫат-шурвалсев®“Н вӑрласа 
-ҫырвӑ ота¥йас8Н ав^ӑрӗ кам кккенне 
пӗлесрвн.

Аван пйессӑ.
—  Есӗ ман пйесса лартнӑ ®ухне 

теат.ӑота пултӑни?
— Пулмасӑр. Пулнӑ.
—  Ыӗале пек туйӑв®ӗ сзна? Курма 

дайӑхи?
—  Е зӗ ӑна кураймарӑм.
—  Ма?
—  Пӗррвмӗш тейҫтви хыҫҫӑн ҫывӑр- 

'Сах кайаӑ.

Ҫакталӑк пирки.
— Мӗашӗн хӑш хӑш поегсем хуйлӑл- 

лӑ сӑвӑсем ҫырма пуҫларӗҫ.
— Мӗвш?н тесен, кӑҫал ҫааталӑкӗ 

лы.§®ӑ11лӑ пул§ӗ.

Ӗҫсӗр аптранӑ '§ухнехи 
шухӑшсем.

Пуҫлӑхран капӑртараХ тумданоаж 
саплӑкпа ҫӳремвдле пула¥, тег.

Худана кайнӑ кид йӑтти кид йенвл- 
лех турта¥.

Хӑвӑптан пысӑккинв тиркесессӗн, 
сассу ®ӗгрвнекен пула¥.

Куда-кула ҫыракан йӗре йӗрв кӗтвт 
тет вилӗмБв.

Сут сакки сарлака, у®рештвни сзк- 
хи сардака мар.

Иӑвӑр ҫын пуласси вӑд ӗҫ пвк йӑ- 
вӑр мар, йӑвӑр ҫыа пудоан алимент 
илесси йӑвӑрхарах вара.

1икв тӑршшӗ кайман ®ун та, ®здӑш 
тӑршшӗ пурлӑхна туртса илмв пуд- 
тара¥.

Ҫӗрде ҫынна пуҫӗн®ен ҫапнӑшӑн 
сута лексен те, айӑпве тӗттӗи ҫинв 
йараҫҫӗ.

Вы4(ӑх-®ӗрдӗх адла пӑха¥, арӑм ук 
ҫана пӑ&а¥.

Пӗр хӗрарӑм: хӑй упӑшки ҫин®ен 
кувӗв-ҫӗрӗн вуламалли ҫуртра вӑхӑт 
вртерет, тесе йзтдаҫиӑ. Вӑл арӑмӑн 
упӑшки вудамалди ҫуртра сгорӑш пуд- 
оа пурӑннӑ иӗя.

Ха.§хя найансем кӑиак» ҫан®е лар- 
маҫҫӗ, у®рештенийв кӗров лариӑ.

М.
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С Л е Н ^ '

Атӑл шывӗ, пеккарнӗ, 
тата кӑлпасси.

^ Е п ӗ  ҫемйемпе коммунпайӗ хватте- 
рӗв®в пурӑнагӑп; увха пысӑк кӑмака 
ҫус, калаНБзӑ ан®а«; калапЕЕП те ку- 
шак кӗрге ҫаврӑаса тухмалӑх ан®ах 
та, унта ҫӑкӑр пиҫмесг, примус ҫин®е 
те ҫӑкӑр пиҫмезг, сӑмаварта та, ваднӗ 
пӑру какайӗв®0н тунӑ аелмва (хуран 
ау«Еӑ,§) ан®ах пРҫерме йура% теҫҫӗ. 
Ҫавӑнаа мавӑн ҫӑкӑр та, кула® та 
сутӑн илмелле йалавах. Корю а ҫӑкӑр- 
па кул.да ®аглӑха хуаоа хурса кӑ- 
тартмллдӑх ав®лк пӗҫерет, ӑаа  курма 
кайган та 1921-мӗш ҫулхи пек лапки 
умӗвдч иртен пуҫласа каҫ®ен двретре 
тӑмалла аула¥. Ҫапла §еретрв тӑрса 
шӑнвиае пӗтӗм ҫан-ҫурӑма ҫӑоан 
тухса тул®ӗ. Шупашкарги ыттн орка- 
нвсатснсем пеккарвӗ уҫма ^ӑваш дес- 
тресг вутӑ тупса аараймӗ гесе хӑраҫ- 
ҫӗ, тата вутгя те пит йӳаех пумалла 
мар. Ҫапла вара врӗксӗрех ҫӑкӑр 
Пуртсӗв йатлӑ ®аствилран илмелде 
пул&т; увӑп кврек хӑҫан та ҫӑкӑрӗ 
те куласӗ те ҫителӗкдӗ аулат, ан®1Х 
хура ҫӑкӑрае Корко1ӑн§еа 1 пус, 
зулаҫӗв®“Я 2 пус хаклӑ и.1вг крепен- 
кӗ ҫине, вара манӑн ир^ксерек кашви 
кун 12 шер пув ытлашши пааалла 
пула'1', вӑл уйӑхз 3 т. 60 пус иулз¥, 
ҫултадӑка 43 т. 20 пус пула¥; ман 
иекка 100 ҫын пулсан, ҫулталӑка 
4320 теякӗ пулат. Ҫак тӗрлӗ пыоӑк 
суммӑаа Пургсӗва пани шыва пӑрах- 
нипв пӗрвх пудӗ тесе шутлагӑа, Авӑ 
1 И К 0  па хулари пулӑткои аран аран 
сыв-такаласа пурӑваҫҫӗ, ҫак укҫа ҫав 
сен аллине кӗрсвя вӗсем славнӑйах 
сы8лӗ®ӗҫ; ан®ах вӗсем шккарнӗ та«раш 
уҫсз ®усг»па ла гӑртатасшӑа мар. Пӗ- 
ри сӑра суга¥, тепри Удатӑртая сак- 
куокӑ кӑлпаооа кӳрсе тӑрз¥ (ПГупаш- 
карта кӑлпаасси пӗҫерме шыв ҫвтлест 
икквн); ҫапла ӗҫлесе 1 И 4 0  па хул» 
лудӑшюмӗ ҪИТ8С ҫӑварни§®ен Шу-

Калуш йурри.
Пвтӗ »ван пурӑнӑҫ 
Ҫ»п ҫутӑ та т»п-таса...
Иалти хӗре дек есӗа 
^ ӑаах ах  та ҫапла ҫав.

Айрай рай... 
Хӑнара та вӑйра та_ 
Ҫугӑлтарса тӑратӑа...
Тата питӗ хытӑрах 
Туйа кайма йуратап.

Лай дай-дай... 
Ҫӑнӑр ҫӑвас пулсаа та 
Хӑрлсси нӗи ҫук вкра... 
Хывгҫҫӗ те ҫӗкаеҫҫӗ, 
Пушмаккйпв йуртаҫҫӗ.

Айрай рай... 
—  1япер  найра ургаде 
Видес пула! ирӗксер.,. 
Пыл®ӑк йуриӑех
Лааӑшгатса пыра:ҫӗ.

Лай-лай-дай. 
Ҫут сӑн сӑпат пӗтет тв 
Иурӑхсӑра тухатӑп.
Ирӗксӗр«х лапрана 
Лара, лара йудатӑн,

Л»й-лай-лай...

К. РУССАКОВ.

пашкарти сутуилӳва пӗт?мп8х ҫавӑрса 
илесшӗн. кам пӗлег тата—ҫавӑроа 
илӗҫ те мурсем! Авӑ пулӑа^комӗ сӑра- 
па мухтав<ӑх ид®5 ге, уаӑн пиваойне 
хаҫат ҫиа®0 „ҫӗрӗк ла®акз“ тесе ху- 
шамаг аанӑ§», ку сӑмахсене малашае 
вывӗскӑ ҫине ӳкерег пулиалда Е*п- 
кӑвҫӑ тус! Мзн шухӑотаа вӗсен ҫааах 
та пеккарне уҫиал.1ах. Пеккарнӗ уҫ- 
сан калаа'1йӑй тз кунгах уҫм* пудга- 
раҫҫӗ, шыв ҫитес ҫукран хӑрамадла 
мар, Атӑд ®ылайах хулӑн^ҫӗ ҫак куя- 
сея§е, а т ”у кӑлаассанл Улзгӑрган кӳ- 
ни, Шупашкартаа Хурамал пасарне 
кӑвас ®ӗресси илмв кайнипв пӗрех 
туйӑва¥. С—к.



Хуликансен пурнӑҫӗнъен.
(Сухал шӑтайман ваттисем кзланк).

’ К щ ш &  купӑста касма ӑста сысна ^
н ^ м к ӑ  Еӑларма, хуликая сӑтӑр тума дефояиот* пулаося а®арая паллӑ.

Ку мв.1 итсионер сӑмс» айӗн®ане ву- Ҫавара карсан хӑсӑк туха¥, ҫыв 
ра¥ те. ав®ах сылтӑм куҫӗ курнине ҫавӑтсан тра ута¥. 
вулахай куҫӗ курасран хӑра¥.

Ҫу сӗрсен ҫӗрӗк ҫӑпата та тутлана¥, Ашӑ хваттер тупса парас тӗлӗшпе 
тмкӗт сӗрсен хапха та... пулао саҫҫетави умӗн.

Отв. Редактор А. ЗОЛОТОВ.«зтооокжжжжжхототсжжжююкх!
КАМ ХАЛИЪЕН „КАПКӐН" ш у р н А л

 -----------------------  Ҫ Ы Р Ӑ Н С А  И Л М Е Н .  — — ----------  —

ХАКӖ ҪАПЛА;
1 у й ӑ х а   —  10 пус. 6 у й ӑ х а .....................  —  60 пус.
3 „    —  30 „  1 ҫ у л а ........................ 1 тенкӗ.

Укҫа вырӑнне марккӑсем йарсан та йурат. Атрӗсӗ ҫапла: Чебокса- 
ры. Контора газеты „Канаш“ .

Ху5ӗ ҫине „Капкӑн^ илме тесе ҫырма ан манӑр.

жтоютотокжжжжж'#
Чувашлит № 1063. Чебохсары, авн. „Чувашская Книга*


